
Senhoras e senhores Farmacêuticos, boa tarde!

💻📱 Confiram o boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico que está
repercutindo nesta segunda-feira, 19/04. Acessem também as vagas de emprego
para farmacêutico. 💊💉 Mantenham-se sempre muito bem informados sobre os
principais assuntos da profissão.
-
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

O Dia do Índio, celebrado anualmente em 19 de abril, promove a conscientização e acende
os debates sobre importantes pautas, como a demarcação de terras, questões de saúde e
educação nas aldeias, além de violações contra a população indígena no Brasil:
https://bit.ly/3sxMc14
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

Acompanhe a 6ª Reunião Extraordinária da Dicol: https://bit.ly/32tssky

Medicamentos estéreis: prorrogado o prazo de medidas excepcionais e emergenciais:
https://bit.ly/3amom1U

Anvisa seleciona consultor para acompanhamento de listas de RPBR: https://bit.ly/3dtZWFN

Autorizado novo ensaio clínico de vacina para Covid-19: https://bit.ly/3drJQwh

Reunião discute divulgação e fortalecimento da farmacovigilância: https://bit.ly/3x72RvI
-
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS

NOTA PÚBLICA: Conep/CNS avalia que tratamento com cloroquina nebulizada desrespeita
normas de ética clínica no Brasil: https://bit.ly/3anj3Q1
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS

O financiamento do SUS e a responsabilidade social do Estado brasileiro – Série O valor do
SUS – HOJE, 19/4, às 14h: https://bit.ly/3x8Ekqh

Saúde vacinou 35.132 pessoas contra a Covid-19 em três dias: https://bit.ly/3ejm2Ka

Governo publica decreto com medidas restritivas para os próximos dias:
https://bit.ly/3txxOHp

Nova Edição do Guia Orientador para Enfrentamento da Pandemia é lançada:
https://bit.ly/32pEn2D
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS
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Publicada 4ª edição do Guia Orientador para o enfrentamento da pandemia:
https://bit.ly/3v4Heuo
-
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS

A deficiência em crianças e adolescentes deve ser integrada à agenda global de saúde:
https://bit.ly/3x85j5h

Declaração sobre a sétima reunião do Comitê de Emergência do Regulamento Sanitário
Internacional (2005) em relação à pandemia da doença coronavírus (COVID-19):
https://bit.ly/3gnt2s5

A mobilização global da juventude apoiada pela OMS financia as ideias dos jovens para
combater o impacto da pandemia COVID-19: https://bit.ly/2QgrNQP
-
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ

EPSJV/Fiocruz lança edital do Processo Seletivo 2021: https://bit.ly/3x87g1B

Icict/Fiocruz completa 35 anos: https://bit.ly/2QGdGUI
-
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Proposta exige provador de roupas adaptado à pessoa com deficiência:
https://bit.ly/3anQPVk

Medida provisória vai custear medicamentos e quase 8 mil leitos para combate à Covid-19:
https://bit.ly/3v3aotU

Debatedores defendem mudanças no sistema de saúde para tratar sequelas da Covid:
https://bit.ly/3gmnMoP

Relator apresenta parecer sobre medicamentos à base de Cannabis nesta terça-feira:
https://bit.ly/3mYtNt0

Projeto classifica furto ou roubo de EPI como crime hediondo: https://bit.ly/3uU34AG
-
SENADO FEDERAL

Senadores criticam CFM por liberação do uso do 'kit covid': https://bit.ly/3n0Pgl2

Especialistas alertam sobre uso de medicamentos para covid-19 sem comprovação
científica: https://bit.ly/3x8JGSo

Bancada feminina pede ajuda à OMS para aquisição e entrega de vacinas e 'kit intubação':
https://bit.ly/32vZuQW
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Nova lei autoriza teste de DNA em parentes para confirmar paternidade:
https://bit.ly/2QzwhSw

Comissão avalia uso de fábricas do setor veterinário para produzir vacina anticovid:
https://bit.ly/3mZKO5Y
-
NOTÍCIAS GERAIS

Farmácia deve indenizar casal por colocar produto indisponível à venda:
https://bit.ly/3x5ntVb

Cientistas lançam campanha de mobilização pela emergência da fome no País:
https://bit.ly/3alvag8

“Kit Covid”: médicos alertam para alterações hepáticas e ineficácia no tratamento da
doença: https://bit.ly/3sx17IA

Farmacêutico e agente de farmácia são convocados em processo seletivo do HRMS:
https://bit.ly/2RMuPwN

Multas a farmacêuticas atingem R$ 221 milhões em 4 anos: https://bit.ly/3tz4gcl

Profissionais da saúde que não estão na linha de frente contra a Covid serão vacinados em
universidade de Palmas: https://glo.bo/3xagtqg
-
VAGAS DE EMPREGO

PAGUE MENOS abre vaga para Farmacêutico Gerente: https://bit.ly/2P1VKnc

Inscrições reabetas! Concurso em João pessoa oferece 585 vagas: https://bit.ly/2QE9HYO

Confira as 70 vagas de emprego disponíveis para esta segunda-feira (19):
https://glo.bo/2RCQQxR

Com salários de até R$ 4,2 mil, seleção fecha inscrições nesta segunda em MS:
https://bit.ly/3dx9csQ

Semana começa com 242 vags de emprego disponíveis em Marechal Rondon:
https://bit.ly/3ejwDoD

Confira as vagas de emprego disponíveis em Toledo nesta segunda-feira:
https://bit.ly/3dxfAjz

Mais empregos: 1.716 vagas em 19 municípios de Goiás; confira os detalhes:
https://bit.ly/3al2Lqv

Rio Grande do Sul tem mais de 2,1 mil vagas abertas para emprego e estágio:
https://bit.ly/32w0Zi2
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